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Dit is een informatieblad, géén reclamedrukwerk!

Voorwoord
Beste EnergieKe lezer
Ondertussen zijn al honderdduizenden gezinnen
en bedrijven in Vlaanderen op de trein van de
hernieuwbare energie gesprongen door zelf
zonnepanelen te installeren. Nu de digitale
meter er voor iedereen aankomt, rijzen er
echter heel wat vragen over de zin en onzin van
zonnepanelen. Het EnergieK huis zorgt alvast
voor duidelijke info met een digitale infosessie.

Digitale infosessie:

zin en onzin over zonnepanelen
Door de komst van de digitale meter verandert het één en ander voor zonnepaneleneigenaars.
Zijn zonnepanelen nog interessant na de komst van de digitale meter?
Zelfconsumptie wordt nu veel belangrijker. Hoe
meer elektriciteit je onmiddellijk zelf verbruikt op het
moment dat jouw zonnepanelen energie opwekken, hoe
minder stroom je van het net afneemt en hoe minder
distributiekosten je betaalt.

In onze EnergieKe loketten staan we je graag
met raad en daad bij. Kom gerust langs met al
je vragen over renoveren, energiebesparing
en zonnepanelen. In de rubriek ‘vraag van de
maand’ gaan we dieper in op de meest gestelde
vragen in ons loket.

In onze digitale infosessie over de zin en onzin van
zonnepanelen krijg je een antwoord op vragen als:
Wat moet ik doen als ik een digitale meter krijg en hoe
kies ik het meest voordelige tarief? Hoeveel brengen
zonnepanelen op? Kan ik batterijen koppelen aan mijn
installatie? Zijn alle zonnepanelen kwalitatief even goed?

Je komt het allemaal te weten
op 17 november 2020 om 19 uur
in onze gratis digitale infosessie.

Deze zomer hebben we de gevolgen van de
klimaatopwarming goed kunnen voelen en zien
in de vorm van uitgedroogde tuinen en een
dreigend watertekort. Elke druppel telt, als het
aankomt op water. We geven je graag een paar
praktische tips mee om ook jouw waterverbruik
te beperken.
Ontdek nog een heleboel andere duurzame
nieuwtjes en boeiende acties die het EnergieK
huis voor jou in petto heeft.
Veel leesplezier!
Rik Frans
Voorzitter IGEAN
dienstverlening

Schrijf je in via www.igean.be/zonnepanelen



Mis geen enkele actie en schrijf je in op onze nieuwsbrief!
www.igean.be/nieuwsbriefenergiekhuis

Elke druppel telt
Doordat droogte afgewisseld wordt met hevige
regenval, geraken onze grondwaterreserves op.
Maar dit kunnen we tegengaan door te zorgen
voor een betere infiltratie en meer hergebruik van
regenwater.
Ook jij kan je steentje bijdragen! Graag helpen we
je op weg met een paar praktische tips.
1. Zorg voor infiltratie en plaats een wadi
Een wadi is een met grind en zand gevulde greppel
of sloot met een beplante bovenlaag en een
doorlaatbare bodem. Op die manier stroomt
het water niet naar de riolering maar wordt het
vastgehouden in de wadi en kan het traag in de
grond trekken.
2. Naast het groendak kan je ook kiezen voor
een groenmuur of een geveltuin
Door een rij tegels te verwijderen langs de
gevel aan de straatkant kan je een klein tuintje
aanleggen. Een geveltuin zorgt ervoor dat
afstromend water in de grond kan infiltreren en

het begroeide deel van de gevel koel blijft in de
zomer.
3. Onthard je oprit en je terras
Over het algemeen geldt: hoe meer groen hoe
beter,want dit neemt meer regenwater op bij
hevige regenval en houdt dit regenwater ook
langer vast tijdens drogere periodes. Waar
verharding toch wenselijk is, kan je best kiezen
voor waterdoorlatende verharding.
4. Vang regenwater op in een regenwaterput,
regenzak of ton
Je kan regenwater opslaan in een regenwaterput
en gebruiken voor toepassingen in de woning
en tuin. Zijn graafwerken in de tuin geen optie?
Dan kan je ook een regenwaterzak plaatsen in de
kruipruimte of kelder.
Heb je geen plaats voor een regenwaterput? Kies
dan voor een regenwaterton. Een regenwaterton
is makkelijk te plaatsen en vind je in verschillende
maten en materialen.

Voorjaar 2021 plannen wij een actie rond
regenwatertonnen. Geïnteresseerd? Schrijf je in
voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.
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EnergieK loket
Heb je vragen over energie, wonen of renoveren?
Wij helpen je graag verder, denken met je mee, geven informatie en zoeken naar oplossingen.

De “vraag van de maand” in ons EnergieK loket
Ik wil mijn dak renoveren; kom ik in aanmerking voor een premie?
Dankzij de renovatiepremie van Vlaanderen kan
je 20 tot 30 % van je facturen terugverdienen.
Bij het EnergieK loket begeleiden we je graag bij
het aanvragen van deze premie. Neem zeker je
identiteitskaart en pincode of je aanslagbiljet van
2019 (inkomen 2018) mee. Zo kunnen wij nakijken of
je voldoet aan de voorwaarden.

➤
➤

Plaats je ook isolatie? Bij Fluvius krijg je tot eind 2020
4 euro per m² geplaatste isolatie door een
aannemer. In sommige gevallen geeft jouw
gemeente daarbovenop nog een extraatje.
Ben je benieuwd op welke premies jij allemaal recht
hebt? Spring dan zeker even binnen bij het EnergieK
loket.

Contacteer één van onze medewerkers via energie@igean.be of 03 350 08 08
Of maak een afspraak op ons EnergieK loket in jouw gemeente www.igean.be/energiekloket

Hoe groen is
jouw energie?

Voor welke isolatie ga
jij straks uit je dak?

Groene stroom is elektriciteit die opgewekt
wordt uit hernieuwbare energiebronnen
zoals zon, wind, water en biomassa.

In enkele snelle stappen kom je te weten hoeveel isolatie je nog nodig hebt
om jouw woning klaar te maken voor de toekomst. De calculator van Fluvius
berekent aan de hand van de door jouw gekozen opties onder andere
hoeveel euro’s, CO2 en energie je bespaart. Bovendien kom je meteen
te weten op welke premies je recht hebt en hoeveel deze bedragen.
Maak een afspraak in ons EnergieK loket en wij bezorgen je alle info.

Met de Groencheck controleer je of het
elektriciteitscontract met jouw leverancier echt
groen is. Je ziet onmiddellijk het percentage groene
stroom dat jouw leverancier je de afgelopen
maanden leverde.
Doe de groencheck via www.vreg.be of kom langs bij
ons EnergieK loket.

Laat een offerte opmaken voor jouw dak
via onze groepsaankoop en profiteer nog
tot eind 2020 van voordelige prijzen voor
degelijke kwaliteit.
www.igean.be/groepsaankoopdakisolatie



Lukt het niet om langs te
gaan bij het EnergieK loket?
Dan helpen we je graag
“digitaal” verder. Stuur een
mail naar energie@igean.be
en we organiseren een
digitale afspraak waarop jij al
je vragen kan stellen.
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